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JAAR C 
7de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

1 Samuël 26, 2.7-9.12-13.22-23 
1 Korintiërs, 15, 45-49 

Lucas 6, 27-38 
 

Thema 
Bemint, zegent, bidt 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. 

 

 

Ook wij gaan met onze tijd mee 

 

Om het u gemakkelijk te maken wordt ‘digitaal’ collecteren mogelijk gemaakt. Dit wordt gedaan met 
Givt. 
Wat is Givt? Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak. De slimme techniek van 
Givt maakt het mogelijk om met een smartphone tóch te kunnen geven. Heeft u wél gewoon contant 
geld bij u? Dan kunt u ook daarmee blijven betalen. 
 

Hoe gebruikt u Givt?  
Download Givt gratis in de App Store of in Google Play! 
Open de app.  
Kies het bedrag dat u wilt geven.  
Beweeg uw telefoon langs een Givt-collectemiddel of selecteer een doel uit een lijst. Zo blijft u als gever 
anoniem. 
Bij de kaarsen komt een QR code te hangen, die u kunt scannen met uw smarttelefoon. Ook hier geldt dat u zich 
dient aan te melden en een machtiging af dient te geven. Indien al aangemeld omdat u meedoet aan de 
collectes, dan hoeft dit niet. 
Indien u de eerste keer hebt gescand, wordt het geld nog niet geïnd. Voordat het geld van uw rekening wordt 

afgeschreven, moet u eerst een doorlopende machtiging geven. Hij wordt alleen gebruikt als u de app gebruikt om te geven. 

Hierdoor hoeft u maar één keer een machtiging af te geven voor al uw toekomstige giften. Wel zo makkelijk. Uw gift wordt dan na het 
geven van de machtiging binnen 1 tot 3 werkdagen van uw rekening afgeschreven. Veel geefplezier! 
 

Givt is dé oplossing voor het meedoen aan de collecte zonder contant geld. Het is gemakkelijk in elke situatie, u kiest zelf hoeveel u wilt 
geven, dat is het gemak van geven met Givt! Meer info vindt u op: https://givtapp.net/ 
Dus download Givt gratis in de App Store of in Google Play. Registreer uzelf als gebruiker door uw gegevens eenmalig in te vullen. Dan 
kunt u binnenkort de kaarsen behalve contant ook met een QR-code betalen. De gebruiksaanwijzing daarvoor wordt bij de kaarsen en op 
het mededelingenbord opgehangen. 

 

 

Te barmhartig 

 

Greta wilde voor iedereen zorgen. Dat deed ze met veel energie. Die was dan ook al gauw op en ze werd ziek. Nu was er ook 
een ander die iedereen wilde helpen: Theodoor. Hij hielp iedereen en ook de zieke Greta. Hij deed dat met heel zijn hart. Al snel 
had hij een hartkwaal en moest het bed houden. Gelukkig was er nog iemand met het hart op de goede plaats: Karel. Hij deed 
van alles voor iedereen en ook voor Greta en Theodoor. Hij deed dat met al zijn krachten. Hij was dan ook al snel opgebrand en 
kon niets meer. Gelukkig werd Greta weer gauw beter. Ze zorgt nu niet meer voor iedereen, maar wel voor Theodoor en Karel. 
Waarom niet meer voor iedereen? Omdat ze dit had begrepen: wie voor iedereen wil zorgen, zorgt uiteindelijk voor niemand. 
 

Verhaal van Stephan de Jong,  
kunstenaar, redacteur en verteller 

 

 

Huispaaskaars 
 

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Mocht u interesse hebben dan moet u 
uw bestelling vóór 5 maart hebben gedaan. Dit kan alleen schriftelijk per briefje in de brievenbus van het 
parochiecentrum, Steenstraat 9 of per mail pkhulst@hmsdz.nl 
 

Vermeld alstublieft uw naam en adres, telefoonnummer of mailadres en de uitvoering van de kaars, die 
u wenst. 
 

A. De eucharistie, hoogte 25 cm  
B. Nieuw begin, hoogte 25 cm 
C. Chi-Rho kruis, hoogte 25 cm  
D. Vredesduif, hoogte 25 cm 
 

De prijs van de kaars is € 22,35 per stuk.  
Indien u dezelfde kaars wenst als de parochiekern Hulst dan is dat A: De eucharistie.  
Als u het op prijs stelt kunt de huispaaskaars laten zegenen tijdens de paasviering. Nadere informatie 
wanneer dat zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. 
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Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 18 februari 19.00 uur: stilteviering. 
zondag 20 februari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
Cantorij der Basiliek 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Gerda 
van Geertruij-Pieters; jaargetijde Adam Baert; Julien Baart en Johanna Fassaert en overledenen 
van de familie Baart en de familie Fassaert; Leon de Bleijser; Joep, Jan en Mariel Gremmen; Paul 
Verhagen; Richard de Beule echtgenoot van Clementine Verbist; Piet Maenhout en overleden 
ouders Maenhout-Buysrogge 
woensdag 23 februari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 23 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas 
Romero  
intenties: familie Baert van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen 
mededelingen:  

 U kunt zich aanmelden voor de viering op zondag op mailadres pkhulst@hmsdz.nl of per 
telefoon 0114-745 000 (optie 2). Wij zijn minder open maar telefonisch zijn wij bereikbaar van 
maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. U kunt uw bericht ook inspreken. 

 Zaterdag 26 februari is het weer de laatste zaterdag van de maand, dan houden we de 
maandelijkse Kledinginzameling voor Mensen in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 
10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken 
verpakken. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 20 februari 9.30 uur: woord- en communiedienst met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Sylvia van Damme; Germaine van der Sypt-van Goethem en echtgenoot Gerard van 
der Sypt en overleden familie 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 19 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
het gemengd koor 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Annie Acke echtgenote van 
Dees van den Berghen; Annie Burm en echtgenoot Fiel Merckx 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 25 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 
Grossert 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Margot Heye echtgenote van Alfons 
Thielens; jaargetijde Dennie Lockefeer echtgenoot van Bernadette de Deckere; Eddy Leenknecht 
echtgenoot van Greta De Blanger 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 19 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; 
overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfout-
Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de 
Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 20 februari 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep liturgie 
intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; jaargetijde Roos Verdurmen-
Kerckhaert en familie; Agnes de Kort-van de Veeken met gedachtenis van overleden echtgenoot 
en dochter Betsie; Betsy Vervaet-Raas echtgenote van Rudy Vervaet en overleden familie; 
Overleden ouders A. Vervaet-Gielleit en overleden familie; Jo de Smit-Drijdijk; Germania 
Wullems-Heijens; Benny van Waterschoot; Trees de Waal-Bun; Johan Vernimmen 
gedoopt: Len Colpaart zoon van Michel Colpaart en Tessa Cornelissens 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 21 februari 19.00 uur: woord en communieviering met als voorganger pastor R. 
Grossert 
intenties: jaargetijde voor Emery Fassaert en echtgenote Johanna Mulders; ter nagedachtenis 
van Roos Mariman; Jo Moorthamer; Willy van Esbroek en echtgenote Rosa Josepha Wentzler en 
hun overleden ouders; Bernardus de Schepper en echtgenote Anna Fassaert, overleden zoon, 
schoonzoon en kleinkinderen; jaargetijde voor Celina Ivens en echtgenoot Aloysius de Bruijn, 
zoon Wies  en overleden familie; Catharina de Nijs; Lies van Damme; Eddie van Leemput en 
echtgenote Ireen Broekaart; Marie Bogaart, haar overleden ouders en broers; Fred de Kock en 
Maria Nagtegael 

 

Overzicht vieringen 
rond 19-20 februari 

 

Hulst 
vr 18 feb 19.00 uur: stilteviering 
zo 20 feb 11.00 uur:  eucharistie 
wo 23 feb 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 23 feb 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 20 feb 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 19 feb 19.00 uur: eucharistie 
Nieuw-Namen 
vr 25 feb 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 19 feb 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 20 feb 9.30 uur: w&c viering 
Lamswaarde 
ma 21 feb 19.00 uur w&c viering 

 

Parochie  
H. Maria Sterre der Zee 

 

secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 
Secretariaat parochie: e-mail: 
info@hmsdz.nl  
Het secretariaat en het pastoraat 
van de parochie is te bereiken ma 
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000 
Voor het maken van een afspraak 
voor de ziekenzalving kunt u 
contact opnemen met pastoor 
Wiertz op tel. 06-42506424. 
 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz  
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
Pastoraal werkster  
M. Dieleman-Fopma  
tel. 0115-694958; e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl  
Pastoraal werker F. van Geyt  
tel. 0117-453374 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 
Pastoraal werker R. Grossert  
tel. 0114-313299;  
gsm 06-13705137 e-mail: 
ralf.grossert@zeelandnet.nl  
Kapelaan R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@gmail.com 
Pastoraal werker N. van 
Waterschoot  
tel. 0115-616006 e-mail: 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl   

 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl
mailto:info@hmsdz.nl
mailto:marjandieleman@eparochie.nl
https://rk-kerk-ozvl.us18.list-manage.com/track/click?u=73781c1c4f6fbfea7a3b3e559&id=b7e13a4172&e=117501cd44
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:kapelaan22@gmail.com
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

